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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

ر على حدیٍث أنه ضعیف، مثل: هذا � ٌم على اقول: إذا حكم عاِلٌم متَأخِّ بن حجر، وحكم متقدِّ

 : األلبانّي.نفِس الحدیث أنَُّه صحیح، مثالً 

 قد عكس هذا..

ر على حدیٍث أنه ضعیف، مثل:  بن حجر، وحكم من المتقدمین على نفِس اإذا حكم عاِلٌم متَأخِّ

 ّي.: األلبانالحدیث أنَُّه صحیح، مثالً 

 .طالب: هذا أرسل لك رسالة

بن حجر وال األلباني من المتقدمین، �لهم من المتأخر�ن، �لهم من المتأخر�ن، وقواعدهم اال 

 ا، لكن بدون تسمیات، نأخذ السؤال بدون أسماء.متقار�ة جد� 

ثم �أتي  ،ها البخاري أو مسلم�أنه صحیح، �األحادیث التي �خّرج إذا حكم متقدم على حدیث

 -مثالً  –لحدیث، و�جد فیه عنعنة من مدلِّسعلى هذا ا -قواعد المتأخر�ن–ر �طبِّق القواعد متأخِّ 

ال عبرة �قول هذا المتأخر، ال عبرة �قوله؛ فه ضعیف، وهو مخرَّج في الصحیح، و�حكم علیه �أنَّ 

مین، ولوال المتقدمون  ال، وعالةیَ ألن المتأخر�ن عِ  جاءوا، و�ل ما راح المتأخرون وال  على المتقدِّ

 ن المتقدمین.علم فإنه عن طر�ق المتقدمین، أو عما وصلهم من 

لوها، یسر لهم من االطالع على �عض الطر المتأخر�ن قد یت یبقى أن وجدوها، ق في �تٍب حصَّ

مین هم أهُل الشأن وهم حفَّ  نَّة، وهم ُحماُتها، واللكن یبقى أنَّ المتقدِّ اد عنها. قد یوجد من وّ ذُّ اظ السُّ

مین، األئمة الكبار طال ب العلم الیوم من �جمع من ُطُرق الحدیث ما ال یتسنَّى لبعض المتقدِّ

نَّة، عندهم ما ال ُیواز�ه وال ُ�قاِر�ه وال ُیدانیه جمیع ما في الحواِسب،  عندهم من المحفوظ من السُّ

مائة عالم واحد �حفظ أكثر مما في جمیع هذه الحواسب. �ان �حفظ خمسمائة ألف حدیث، ست

 ب!؟ألف حدیث، أحمد سبعمائة ألف حدیث، أین الحواس

مین فلیقرأ  فعلى اإلنسان أن �عرَف قدَره فضل علم السلف "ومنزلَتُه، ومن أراَد أن �عرف قدَر المتقدِّ

بن رجب، ولیقرأ "مقدمة الخطیب البغدادي" لكتا�ه "موضح أوهام الجمع ا، للحافظ "على الخلف

ظهَرْت على �ثرة الطُرق ال تكفي ألن �كوَن الحكُم دقیًقا، ال سیَّما إذا  ومجرد االطالع ،والتفر�ق"
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 ،مرَّن، �حفظ القواعدتا الشأن، نعم، طالب العلم یذلقول إمام معتبر من أئمة ه ةمخاِلفالنتیجة 

 والتخر�ج ودراسة األسانید، وعسى.  وُ�كِثر من جمع الطُُّرق  ،و�طبِّق علیها

 ..:......طالب

م حینما �حكم على الحدیث �كلمة أو �كلمتین، أي األسانید حكم علیها؟لكن المتق  دِّ

 طالب:........

بن لهیعة، هل هذا تدلیس تسو�ة ابن لهیعة فأسقط احینما روى البخاري عن مالك و  حال على �ل

بن لهیعة ثم ُ�سقطه، لكن هو الیس بتدلیس تسو�ة، تدلیس التسو�ة: لو �ان مالك یروي عن  أم

حیح في یرِوي  عن مالك �كتفي �مالك، ولیس �حاجة البن لهیعة؛ ألن الحدیث قد ُیرَوى في الصَّ

 البن الجوزي، هل یؤثر علیه؟ ال یؤثر علیه. "الموضوعات"و�كون له ُطُرق في �تاب  ،البخاري 

 طالب:.....

 نعم.

  طالب:....

ن األمَّة تلقَّت الصحیحین م جمٌع من أهِل العلم �أنَّها ُتفید القطع؛ ألحكَ  ،أحادیث الصحیحین

بن الصالح من ذلك أحرًفا �سیرة تكلم علیها �عض الحفاظ، وهذه األحرف ا�القبول، استثنى 

ر�ت مائتي حدیث من مجموع ما في الصحیحین تكلم فیها الدارقطني وغیُره، لكن االیسیرة �عني ق

في  –مسلم لوجدنا الصوابم البخاري أو ا بین حكم الدارقطني على هذه األحادیث وحكلو قارنَّ 

قنًعا ملزًما، وما خفي مع البخاري ومسلم. هذا فیما أمكن الجواب عنه جواً�ا واضًحا مُ  -الغالب

 ،بن حجر تولَّى اإلجا�ة عن أحادیث البخاري االجواب عنه لقصوٍر أو تقصیٍر من الُمجیب؛ ألن 

ة في �ثیر من األحوال، وأحیاًنا ما في صحیح مسلم، وردوا �قوَّ تولوا اإلجا�ة ع والنووي وغیره 

م.ال�خفى علیهم؛ ألن  ر ال �مكن أن یلحق �المتقدِّ  متأخِّ

ومن عرف حال هذا الرَّجل جزم �قیًنا أن "�قول الحافظ  الذهبي في ترجمة أبي �كر اإلسماعیلي: 

مین ٍس تامٍّ المتأخر�ن على �أ   ."من ِلحاِق المتقدِّ

 ما طر�قتك؟فوال تحل إشكالها، أرجو التوضیح،  ،سائلأالحظ أنك تطرح منفس السائل �قول: 

ما هي تمر�ن ال، إنَّ  لقین، تلقین األحكام الجاهزةذ�رنا مرار أنَّ طر�قتنا في التدر�س لیست هي التَّ 

ب لهذه المشكالت، ثمَّ إن أمكن الجواب عنها في الدَّرس و�الَّ فلیسعَ  الطالب  وتفتیق أذهان الُطالَّ
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 .-إن شاء هللا تعالى–ره و�ستفید بنفسه أو �سأل غی

رجٌل من أهِل الیمن تیسرت له وظیفة �مدرسٍة للبنین، ولكن یوجد معلمات في نفس �قول: 

ة، والحصول على الوظیفة أمٌر لیس �س ،المدرسة فهل له قبول هذه  ،ارً یولهنَّ غرفة خاصَّ

 الوظیفة مع البحث عن غیرها؟

ل. بو قال هوال �ختلطن �الرِّجال بوجٍه من الوجوه، فهذا ل ،غرفة خاصة إذا �ان لهنَّ  عل �ل حال

ا هلل رك شیئً فما عند هللا ال ُینال �سخطه، ومن ت ،أما إذا �ان �حصل االختالط ولو في مدٍة �سیرة

 ضه هللا خیًرا منه.عوَّ 

 طالب: ...............

 .هذا �ارثةفذهب ومتى ما أراد أن ینظر  ا،ومنظَّمً  اال ممرات وال شيء، إذا �ان مرتبً 

 اهل إذا وجدنا روا�ة أبي الز�یر المكي عن جابر في صحیح مسلم، هل ُ�حكم علیه�قول: 

 هل ُتضعَّف؟فعف، و�ذا وجدت في غیر الصحیح �العنعنة �الضَّ 

وال مانع من ذلك؛ ألن المؤلف لم �شترط  ،مكن أن تضعف�أما إذا وجدناها في غیر الصحیح 

ةالصِّ   ة �تا�ه �القبول، أما إذا وجدت في صحیح مسلم فال �الم ألحد.وال تلقت األم ،حَّ

 حكم ترجمة القرآن هل هي محرمة أم مكروهة؟�قول: 

األكثر على و وترجمة المعاني �ختلفون فیها،  ،ةمالعلماء �طبقون على أن الترجمة الحرفیة محر 

�مكن أن توجد الترجمة  ن الترجمة الحرفیة مستحیلة، الإوعلیها العمل، لكن أنا أقول:  ،جوازها

ا یترجمه، ثم وأعطیته �تا�ً  ،ا بلغٍة من اللغاتالحرفیة، �معنى: أنك لو أعطیت شخًصا �ارعً 

الترجمة الحرفیَّة، ِة األولى، إن أعاده �حروفه أمكنت �عیُده إلى اللغ اأعطیتُه شخًصا آخر �ارعً 

 لكن الغالب أنه ال ُ�عیده �حروفه.

 .حرف إلى حرف اللغةترجمة �ل طالب:..........

، ما تنجم علیه، ما تنجم �عني ترجمة، هي ترجمة �لمات، �عني تترجم عبد هللا العین ءال ما �جي

 �صیر؟فماذا إلنجلیزي والباء �ذلك فإذا جمعت تجعل مقابلها في ا

 طالب:....

 حروف ال توجد عندهم، وعندهم حروف ال عندنا ،نها، ما �قرؤونها هكذا، ما �قرؤو ءجيما ت
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 توجد عندنا.

 �قول: هل الخالف في تسمیة عبدان من الخالف الذي لیس له ثمرة أو ال؟

لحه، والعلماء �عتنون بهذا ه أهل العلم، و�ن لم �كن من متین العلم فهو من مُ على �ل حال یذ�ر 

 وهذا.

 ما القول الصحیح في رمز (ح)؟�قول: 

 األكثر على أنها للتحو�ل من إسناد إلى آخر.

أنه �كثر استخدام التي علیها صورة الكعبة ال سیما ا حكم الجلوس على السجادات م�قول: 

 الطالب لها في المدارس؟

 ال مانع من ذلك؛ ألنه �جوز الصعود إلى سطح الكعبة الحقیقیة.

 م فضیلتكم لكتاب "منحة الغفار حاشیة على ضوء النهار" للصنعاني؟ی: ما تقی�قول

ا، وفیها و�حیل علیها �ثیرً  ،ا ال توجد في غیره من �تب الصنعانيحاشیة، وفیها فوائد �ثیرة جد� 

 وعلیه ما ُیالحظ فیها. ،مباحث جیدة

أر�د أن أطلب العلم، فهل هناك منهج للمبتدئین �مكن و أنا أول مرة أحضر الدرس، �قول: 

 و�یف ذلك؟ ؟السیر علیه، واالستفادة منه

یبني طالب العلم مكتبته، �فیلة  لتي سمیت: �یفاه في مناسبات �ثیرة، واألشرطة انّ هذا بیَّ 

 إلجا�ة على هذا السؤال.�ا

  رغم أنها في مسلم؟مدرجة  »وجنبوه السواد« :هل روا�ة�قول: 

علیه –�صح رفعها إلى النبي  هي صحیحةف ،من أصل الخبر، هي من أصل الخبر ال هي

  .-الصالة والسالم

 رف بها سواء �انت هد�ة أو مشتراة؟من �ان عنده آنیة من الذهب �یف یتص�قول: 

على �ل حال یبیعها على أصحاب الذهب والمجوهرات على أنها ذهب خام، و�ن �سرها و�اعها 

 على هذه الصفة فهو أحوط.

وأنا عندي علم، وأستظهر الخالف  ،ا تطرح مسألة علمیة في مجلس من المجالسنً اأحی �قول:

 لكبر الموجودین في المجلس، فهل فعلي صحیح؟ ؛لكن أستحي أن أطرح ما عندي ،مع األدلة

ُتشبه عن الشجرة التي  -علیه الصالة والسالم–بن عمر في الصحیح لما سأل النبي افي حدیث 
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ثم أخبر أ�اه، النخلة، فاستحیا أن یذ�ر ما عنده،  أنها هو �عرفالمؤمن، استحیا ابن عمر و 

 نك قلت إلى آخر الحدیث.إفالمه على ذلك وقال له: 

 األولى أن ُیذ�ر مع األدب الّتام في طرِح المسألة بین یدي الكبار.ف

هذه امرأة لدیها المال واالستطاعة و�ما یلزم للحج ولیس لدیها محرم، فهل �جب علیها �قول: 

 الحج؟

ال، من شروط وجوب الحج علیها وجود الَمحَرم، فال تحج بدون محرم، فإذا أ�ست من وجوده 

 �الكلیة أنابت.

خص إذا قطعهم، وهل أبناء العم من  �قول: من هم األرحام الذین تجب صلُتهم �حیث �أثم الشَّ

ه؟ وهل رسائل الجوال تعتبر الذین تجب صلتهم، والخال إذا �ان یؤثر على استقامتي هل أصلُ 

 أفتونا إلى آخره. ؟صلة

آلخر أنثى ال ر أحدهما ذ�ر وامن أهل العلم من یرى أن األرحام الذین تجب صلتهم من لو قدِّ 

�جوز التزاوج بینهما، یؤ�دون ذلك بتحر�م الجمع بین األختین، و�ین المرأة وخالتها والمرأة وعمتها؛ 

بین بنات العم �جوز الجمع بینها ولو أفضى ذلك؛ ألن الذي �غلب  ،ألن هذا �فضي إلى القطیعة

 ى آخره.على الظن �فضي، فقرروا أنه ال تجب صلة أبناء العم وال بنات العم إل

ومنهم من یر�ط ذلك �اإلرث، ومنهم من �قول: �ل من تر�طك �ه قرا�ة فهو من أرحامك، فهو 

من أرحامك، و�بقى النظر في مسألِة المشقة وعدمها، فصلة الشخص الذي لُه جمٌع من األعمام 

ال  ولكلِّ واحد من هؤالء جمٌع من البنین والبنات، هذا ،من الخاالت وجمٌع من األخوال وجمعٌ 

و عم واحد أو.. �ختلف هذا عن  واحد أُیلزم �صلتهم بنفِس المستوى الذي ُیلَزم �ه من له خالٌ 

 وال �كلف هللا نفسا إال وسعها. ،هذا، المشقة تجلب التیسیر

فهو  ،»وخیرهما الذي یبدأ �السالم«، نعم من الصلة، والسالم یرفع الهجرة، : رسائل الجوال�قول

 الصلة تكون �المال و�البدن، المال والبدن. حالیرفع الهجرة، وعلى �ل 

في السماء السا�عة، والذي في  والذین: ألم یرد أن لكل سماء بیًتا �حج إلیه المالئكة �قول

السماء السا�عة وهو البیت المعمور، �ما جاء في حدیث اإلسراء، والذي في السماء الدنیا هو 

 ن نزل إلیه جملة؟بن عباس أنه القرآابیت العزة الذي جاء أثر 
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 الصحیح، البیت المعمور في السماء السا�عة و�یت العزة في السماء الدنیا. �ذا، هذا هو هذا هو

 بن عباس.االحدیث الذي معنا حدیث 

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:

 جه اإلمام البخاري في خمسة مواضع من صحیحه:فحدیثنا الذي انتهینا من شرحه، خرَّ 

 :أخبرنا عبد هللا قال :حدثنا عبدان، قال -رحمه هللا–"قال الموضع األول: هنا في بدء الوحي، 

خبرنا عبد هللا، قال أخبرنا یونس حدثنا �شر بن محمد، قال: أو لزهري، أخبرنا یونس عن ا

رضي هللا  –بن عباسٍ اید هللا بن عبد هللا عن أخبرني عب :ومعمر المعنى عن الزهري نحوه، قال

  .أجود الناس" -صلى هللا علیه وسلم–قال: �ان رسول هللا  -عنهما

 وتقدم الحدیث �سنده ومتنه ومناسبته.

في �تاب الصوم، �اب "أجود  -رحمه هللا تعالى–أما الموضع الثاني: فقد خرجه اإلمام البخاري 

"حدثنا موسى بن  :-رحمه هللا–�كون في رمضان" قال  -لمصلى هللا علیه وس–ما �كون النبي 

شهاب عن عبید هللا بن عبد هللا بن أبو أخبرنا  :إسماعیل، قال حدثنا إبراهیم بن سعد، قال

أجود الناس  -صلى هللا علیه وسلم–قال: �ان النبي  -رضي هللا عنهما– بن عباسٍ اعتبة أن 

یلقاه  -علیه السالم–یلقاه جبر�ل، و�ان جبر�ل �الخیر، و�ان أجود ما �كون في رمضان حین 

صلى هللا علیه وسلم  �عرض علیه –علیه النبي  كل لیلة في رمضان حتى ینسلخ، �عرُض 

�ان أجود �الخیر من  -علیه السالم–فإذا لقیه جبر�ل  ،القرآن -صلى هللا علیه وسلم–النبي 

 الر�ح المرسلة"

نصوص موال ،لباب للكتاب؛ ألن الكتاب �تاب الصوموالمناسبة ظاهرة بین الحدیث والباب، وا

لجود �كون وا إنما ُ�قصد �ه صیام رمضان في األصل علیه الجود في رمضان، و�تاب "الصوم"

 -علیه الصالة والسالم–"و�ان أجود ما �كون في رمضان" والحدیث في رمضان، هناك مناسبة، 

 .ةفالمناسبة ظاهر 

 -صلى هللا علیه وسلم–تشبیه، وجه التشبیه بین أجودیته وجه ال"ر: �قول الز�ن بن المنیِّ 

�الخیر و�ین أجود�ة الر�ح المرسلة: أن المراد �الر�ح: ر�ح الرحمة التي یرسلها هللا تعالى 

ا إلصا�ة األرض إلنزال الغیث، التي یرسلها هللا تعالى إلنزال الغیث العام الذي �كون سببً 

 یره و�ره من هو �صفِة الفقِر والحاجة، ومن هو �صفِة الغنىخ المیتة، وغیر المیتة. أي: فیعمُّ 
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 وتقدم اإلشارة إلى شيء من هذا. ،"رسلةالناشئ عن الر�ح المُ  والكفا�ة أكثر مما �عمُّ الغیثُ 

 الموضع الثالث في بدء الخلق، في �اب "ذ�ر المالئكة"، بدء الخلق في �اب "ذ�ر المالئكة".

 طالب:....

 ؟ماذا

 طالب:.....

 .عمن

 طالب:.....

 طیب.

 طالب:....

"فیعرض علیه ، هناك في الحدیث، في الحدیث من الذي �عرضسیأتینا اإلشكال فیال، اآلن 

 یر ما �ضاده.تي في الموضع األخوسیأهذا،  القرآن" -صلى هللا علیه وسلم–النبي 

:  -هللا تعالى رحمه–في بدء الخلق، �اب "ذ�ر المالئكة" �قول اإلمام البخاري  :الموضع الثالث

أخبرنا عبد هللا، قال: أخبرنا یونس، عن الزهري، قال: حدثني  :"حدثنا محمد بن مقاتل، قال

أجود  -صلى هللا علیه وسلم–قال: �ان رسول  -رضي هللا عنهما–بن عباٍس اعبید هللا عن 

ة من الناس، و�ان أجود ما �كون في رمضان حین یلقاه جبر�ل، و�ان جبر�ل یلقاه في �ل لیل

حین یلقاه جبر�ل أجود  -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا  رمضان، فُیداِرُسه القرآن، فإنَّ 

وعن عبد هللا، قال حدثنا معمر بهذا اإلسناد نحوه، وروى أبو  ،�الخیر من الر�ح المرسلة"

"أن جبر�ل �ان �عارضه  -صلى هللا علیه وسلم–عن النبي  -رضي هللا عنهما–هر�رة وفاطمة 

والمناسبة ظاهرة لذ�ر جبر�ل في الحدیث، جبر�ل أشهر المالئكة، فالكتاب "بدء الخلق"  رآن"الق

وجبر�ل واحٌد منهم، فالمناسبة  ،باب "ذ�ر المالئكة"الخلق، و لوالمالئكة من ا ،"بدء الخلق"

 واضحة.

بن عباس في مدارسته جبر�ل في رمضان تقدم شرُحُه، وقوله عن احدیث " بن حجر:ا�قول 

بن اهللا، قال: أخبرنا معمر بهذا اإلسناد، وهو موصول عن محمد بن مقاتل، و�ان  عبد

بن المبارك �ان �فصل الروا�ة فیه عن شیخیه، وقد تقدم نظیره في بدء االمبارك، أو �أن 
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 ن و�شر. في بدء الوحي في موضعنا عن شیخین، عن عبداألن البخاري روى الحدیث ؛ "الوحي

، -إن شاء هللا تعالى–رحه هناك شفوصله في "فضائل القرآن" و�أتي أما حدیث أبي هر�رة "

 ."-إن شاء هللا تعالى–ا فوصله في "عالمات النبوة"، و�أتي شرحه هنا أ�ًض  ،وأما حدیث فاطمة

صلى هللا علیه –الموضع الرا�ع: في �تاب "المناقب"، في �تاب "المناقب"، في �اب "صفة النبي 

حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد هللا، قال: أخبرنا یونس عن الزهري،  :-رحمه هللا-" قال -وسلم

صلى –قال: "كان النبي  -رضي هللا عنهما–بن عباٍس اقال: حدثني عبید هللا بن عبد هللا عن 

–ما �كون في رمضان حین یلقاه جبر�ل، و�ان جبر�ل  أجود النَّاس، وأجودُ  -هللا علیه وسلم

صلى هللا علیه  –رسول هللالیلة من رمضان، فیدارسه القرآن، فلَ یلقاه في �ل  -علیه السالم

علیه الصالة  –ومناسبة الحدیث في ذ�ِر ُجوده "أجود �الخیر من الر�ح المرسلة -وسلم

 والجود صفٌة من صفاته. -والسالم

والجود ال شك أنه من المناِقب، �ما أن ضده  "-صلى هللا علیه وسلم–�اب صفة النبي "والباب 

 المثالب، والكتاب "كتاب المناقب".من 

في �تاب "فضائل القرآن" في �تاب "فضائل القرآن"، �اٌب "كان جبر�ل �عرض  :الموضع الخامس

هللا علیه صلى –علیه الصالة والسالم" جبر�ل �عرض القرآن على النبي –القرآن على النبي 

 .-علیه وسلمصلى هللا –من الذي �عرض؟ جبر�ل �عرض القرآن على النبي  -وسلم

 –النبي إليَّ  : أسرَّ -علیها السالم–رضي هللا عنها، عن فاطمة –"وقال مسروق، عن عائشة 

نه عارضني العام مرتین، ل �ان �عارضني �القرآن �ل سنة، وأجبر�«أن  -صلى هللا علیه وسلم

الصالة  هعلی –أسر إلیها النبي -ضي هللا عنهار –هذا لما �كت فاطمة  "»وال ُأراه إال حضر أجلي

لما أخبرها �قرِب أجِله �كت، ولما أخبرها أنَّها أوُل أهِلِه  فبكت، ثم أسر إلیها فضحكت؛ -والسالم

 ُلحوًقا �ه ضحكت.

نیا لبعِض النَّاس و�عض الظروف و�عض األحوال ال ُ�حَرص علیها، ال �ُ  حرص علیها، أحیاًنا الدُّ

 .-نها وأرضاهارضي هللا ع-فما الذي �قي لفاطمة �عد وفاة أبیها؟ 

صلى هللا علیه –"كان جبر�ل �عرض القرآن على النبي  في "كتاب فضائل القرآن": :الخامس

: أسر إلي -علیها السالم–عن فاطمة  -رضي هللا عنها–" "وقال مسروق عن عائشة -وسلم

 و�نه عارضني العامَ  ،أن جبر�ل �ان ُ�عاِرضني �القرآن �ل سنة« -صلى هللا علیه وسلم–النبي 
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تْین، وال ُأراه إالَّ حضر أجلي حدثنا إبراهیم  :"حدثنا �حیى بن قزعة، قال: -رحمه هللا–قال  »مرَّ

قال: �ان  -رضي هللا عنهما–بن عباٍس اعن  ،عن عبید هللا بن عبد هللا ،عن الزهري  ،بن سعد

وأجود ما �كون في شهر رمضان؛ ألن  أجود الناس �الخیر، - علیه وسلمصلى هللا–النبي 

صلى هللا –جبر�ل �ان یلقاه في �لِّ لیلٍة في شهِر رمضان حتَّى ینسلخ، �عرُض علیه رسول هللا 

 ، وفي الترجمة؟-علیه الصالة والسالم–من العارض؟ الرسول  "-علیه وسلم

 طالب: جبر�ل.

وفي  -علیه الصالة والسالم–جبر�ل، في الترجمة: "�اب �ان جبر�ل �عرض القرآن على النبي 

إذا لقیه جبر�ل �ان أجود ف ،القرآن -صلى هللا علیه وسلم–�عرض علیه رسول هللا " الحدیث:

ن طرف تعارض؟ هذا لو اتفقت الروا�ات �لُّها �كون العرض م هفی ،�الخیر من الر�ح المرسلة"

فاعَلة، معارضة، مدارسة، والمفعالة تكون من تقتضي المُ ف"یدارس" واحد، أما روا�ة "�عارض" و

علیه الصالة  –، والنبي-علیه الصالة والسالم–الطرفین، فجبر�ل �عرض على النبي طرفین، من 

الحدیث للباب،  �عرض على جبر�ل، ومناسبُة الباب للكتاِب ظاهرة، و�ذلك مناسبة -والسالم

ة، و�ن �انت الحدیث �ختلف مع الترجمة، وفي مناسبة ظاهر الجبر�ل �عرض" و" ،"فضائل القرآن"

 ،هذا فیه موافقة من وجه »كان �عارضني �القرآن، و�نه عارضني«ق �الترجمة: خبر عائشة الُملحَ 

فیه نوع مخالفة، لكن إذا عرفنا  "-صلى هللا علیه وسلم–�عرض علیه رسول هللا لكنَّ الحدیث "

–�كون النبي  �كون العارض جبر�ل، ومرةً  أن المسألة معارضة ومدارسة انتهى اإلشكال، ومرةً 

 فال مخالفة. -سالمعلیه الصالة وال

الكتاب "فضائل القرآن"  والمعارضة ال شك أنها تدلُّ على فضل  مناسبة الباب للكتاب:

 ا.المعروض، واالهتمام �شأنِه، و�ان جبر�ل �عرض، والمناسبة ظاهرة أ�ًض 

 .بن حجر..ا�قول 

 طالب:..........

 .نعم

 طالب:.........

 .نعم
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 طالب:......

 ال

 طالب:...

اآلخذ على الشیخ، والقراءة  ةض غیر القراءة، العرض: قراءة التلمیذ على الطالب، قراءال ال، العر 

ل وهو األصل في قراءة الشیخ، السماع من لفظ الشیخ، الذي هو الطر�ق األول من طرق التحمُّ 

علیه –الباب، هو األصل، سماع التلمیذ الحدیث من لفظ الشیخ هذا هو األصل، فقد �ان النبي 

حا�ة یتلقون. �حدِّث -الصالة والسالم  والصَّ

ما بلغه، ثمَّ جاء �عرُض علیه ما بلغُه،  -علیه الصالة والسالم–ة، بلغه عن النبي ضمام بن ثعلب

یخ، التي هي القراءة على الشَّ  ة العرِض على الشَّ یخ، القراءة على الشیخ فهذا أصل لصحَّ

ولیسِت من الباِب الذي معنا، ال ُیراد �القراءة  ،ختلف�سمونها: العرض، فهذا نوع وهذا نوع، �

على الشیخ نفَس الحدیث الذي �قرأه التلمیذ على الشیخ، والشیخ �قرأه على التلمیذ، تكون 

معارضة، لكن البخاري في ذلك الباب یر�د أن �قرر أن طرق التَّحمُّل التي ذ�رها، قراءة الشیخ 

ماع من لفِظ الشیخ، هذا نوع  مستقّل، والقراءة على الشیخ الذي هو العرض نوع مستقل، والسَّ

ُد بها النوع األول أن ار هذه طرق من طرق التحمل، وال یُ  والمناولة واإلجازة و�لى آخره، والمكاتبة

�معنى أن التلمیذ  ،ثم التلمیذ �قرأ علیه لتكون معارضة، ال، هي مجرد عرض، عرض ،الشیخ �قرأ

 .�قرأ والشیخ �ستمع

یخ أقوى ُطرق التحمُّل؛ ألنه هو األصل وعامة  ماع من لفظ الشِّ و هنه أل، أهل العلم على أن السَّ

 األصل. 

ز الشیخ والطالب.قالوا: وأقوى أقسام القراءة السماع من لفظ الشیخ اإلمالء؛ لِ   ما یلزم من تحرُّ

یخ، �فضل الع ح العرض على السماع من لفِظ الشَّ ل و�رجِّ رض وقراءة �عض أهل العلم ُ�فضِّ

الطالب على الشیخ، لماذا؟ �قولون: ألن الشیخ إذا أخطأ وهو �حدث من یرد علیه؟ �خالف ما 

 إذا �ان �سمع والطالب �قرأ فإنه إذا أخطأ الطاِلب فإن الشیخ لن یتردد في الرد علیه.

 ، قوله: �عرض علیه رسول-صلى هللا علیه وسلم–بن حجر: قوله: �عرض علیه رسول هللا ا�قول 

ن جبر�ل �ان �عرض على كس ما وقع في الترجمة؛ ألن فیها أهذا ع -صلى هللا علیه وسلم–هللا 

�ان �عرض على  -صلى هللا علیه وسلم–، وفي هذا: أن النبي -صلى هللا علیه وسلم–النبي 
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 "و�ان یلقاه في �ل لیلة من رمضان فُیدارُسه القرآن"بلفظ  "بدء الوحي"جبر�ل، وقد تقدم في 

ل على أن �ال� منهما �ان �عرض على اآلخر، و�ؤ�دُه ما وقع في روا�ة أبي هر�رة آخر فُیحم

 .»�عارضني«أحادیث الباب 

وفي الحدیث إطالق القرآن على �عِضِه، �عني من رمضان األول إلى رمضان في السنة العاشرة 

ه الصالة علی –لقرآن، جبر�ل �عرض القرآن، �محمد�عارضه، �عارضه القرآن، �عرض علیه ا

�عرض القرآن هل ، "في الحدیث إطالق القرآن على �عِضهِ " �عرض القرآن. �قول: -والسالم

وفي الحدیث إطالق القرآن "أو �عرض ما نزل؟ �عرض ما نزل، وما نزل �عض القرآن.  كامًال 

 ."على �عِضه، وعلى معظمه

 طالب:.......

 كیف؟

 طالب:......

 �شمل؟فماذا إذا ُأطلق القرآن 

 ب:.....طال

 اآلن الحدیث متى ِقیل؟

 طالب:.....

 الحدیث متى قیل؟

 طالب:....

 وفي الحدیث إطالق القرآن على �عضه، وعلى معظمه؛ ألن أول رمضان من �عد البعثة" نعم،

ثم �ذلك في �ل رمضان �عَده إلى رمضان األخیر، فكان قد  لم �كن نزل من القرآن إال �عُضه،

صلى هللا –إلى أن مات النبي  ،و�ان في سنة عشر �عد رمضان، نزل �له إال ما تأخر نزوله

ة قوله تعالى:  -علیه وسلم  {اْلَیْومَ في ر�یع األول، سنة إحدى عشرة، ومما نزل في تلك المدَّ

بها  -صلى هللا علیه وسلم–یوم عرفة، والنبي  ]  فإنها نزلت٣[المائدة:ِدیَنُكْم}   َلُكمْ  َأْكَمْلتُ 

 �االتفاق.

ألن من المجاز إطالق الكل و�رادة ؛ "اد من ذلك: أن القرآن ُ�طلق على البعض مجازافیستف 
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ن ن قصد، إال إإقرآن فقرأ �عضه إال ومن ثم ال �حنث من حلَف لیقرأن ال"البعض، والعكس، 

  ."ن قصد الجمیعالقرآن فقرأ �عضه إال إ قصد الجمیع، ومن ثم ال �حنث من حلف لیقرأنَّ 

بن حجر شافعي المذهب، والشافعي یتفقون مع الحنابلة على أن األ�مان والنذور ا متكلِّمالالمؤلف 

�قصد �ه في العرف؟ هل ُیراد �ه  ا قلت: القرآن، ماها إلى الُعرف، فإذمردها إلى الُعرف، مردُّ 

 �عضه أو جمیعه؟

 طالب:......

راِدِه، وأنه ال �مكن أن ُیر�د مُ  نعم، فإذا حلف لیقرأن القرآن إال إذا دلَّت قر�نة، إذا دلت قر�نة على

. أو في هذا في لفظه ما �منع من إرادِة الجمیع. قال: ألقرأن القرآن، في هذه الساعة مثالً  ،القرآن

�عض القرآن، أما  هو ، إنما مراده:الوقت، وهو �عني المغرب أو..، ال �مكن أن �قرأ القرآن �امالً 

؛ ألن الُعرف �قتضي أن لفظ أن �قرأ القرآن �امالً  إذا أطلق، إذا حلف أن �قرأ القرآن، یلزمه

"القرآن" �شمل جمیعه، واأل�مان والنذور مردها إلى األعراف، هذا قول الجمهور، لكن عند 

الجمیع لزمه ذلك، و�ن �ان  أیة، فإذا �ان في نیته أن �قر المالكیة مردها إلى النیة، مردها إلى النِّ 

 .في نیته أن �قرأ �عضه لزمه ذلك

عَ "بن رجب قال: اذ�رنا في قواعد  وف والقرن، الشَّ لف، وما أشبه ذلك �لها ظوالر والظُّفر والصُّ

شاًة فوضع یده على ظهرها، في حكم المنفصل، لكن لو حلف أن ال �مّس  "في حكم المنفصل

�ما في ذلك  االشعر في حكم المنفصل هل لمس الشاة أو ما لمس؟ العرف: نعم، الشاة �كامله

 ، فیحنث. الشعر

اختلف في العرضة األخیرة، واختلف في العرضة األخیرة هل �انت �جمیِع : "-هللا رحمه–قال 

�عني: �ختلفون هل �انت �جمیع األحرف . "األحُرف المأذون في قراءتها أو �حرف واحد منها

 �ًضا:الثاني. �عني �مكن أن یورد أ األحرف السبعة، أو �حرٍف واحٍد منها، وعلى ،المأذون بها

 هل �انت العرضة األخیرة على ترتیب النزول أو الترتیب الذي استقر علیه األمر؟ 

 .الذي استقر علیه األمر طالب:

ن من أهل العلم من �طلق الكراهة إذا قرأ السور منكَّسة في الصالة، والذي ُ�جیُز ذلك �قول: إن أل

بل آل عمران. �جیب أهل القول األول: في قیام اللیل قرأ النساء ق -علیه الصالة والسالم–النبي 

أن هذا �ان قبل العرضة األخیرة، التي استقر فیها الترتیب، فهل هناك دلیل یدل على أن 
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 العرضة األخیرة �انت على الترتیب الذي أثبته عثمان في مصحفه؟ 

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:.......

في، وترتیب السور �ختلفون فیه، هل هو ون أن ترتیب اآل�ات توقیرُ العلماء �ختلفون، هم �قرِّ 

 .اجتهادي، أو توقیفي مبني على ما جاء في العرضة األخیرة، مسألة خالفیة

نها، احٍد مو رف المأذون في قراءتها أو �حرٍف حهل �انت �جمیع األ ؛واختلف في األخیرة"قال:  

 أحمد وقد روى  ه؟علیه عثمان جمیع النَّاس أو غیر فهل هو الحرف الذي جمع  :وعلى الثاني

اس ن النَّ بن أبي داود والطبري من طر�ق عبیدة بن عمرو السلماني أن الذي جمع علیه عثماوا

ر�ق طبن أبي داود، في �تاب المصاحف، والطبري من او یوافق العرضة األخیرة، روى أحمد 

من و  ة.عبیدة بن عمرو السلماني أن الذي جمع علیه عثمان النَّاس یوافق العرَضة األخیرَ 

حو نالحدیث   -صلى هللا علیه وسلم–طر�ق محمد بن سیر�ن قال: �ان جبر�ل �عارض النبي 

 بن عباس.احدیث 

رضة �الع وزاد في آخره: فیرون أن قراءتنا أحدث، فیرون أن قراءتنا أحدُث القراءات عهًدا

 األخیرة.

 :ولفظه -اكم�عني الح– من حدیث سمرة، و�سناده حسن، وقد صححه هو هوعند الحاكم نحو 

عرضات،  -صلى هللا علیه وسلم–عرض القرآن على رسول، عرض القرآن على رسول هللا 

أي  بن عباس قال:اومن طر�ق مجاهد عن  ،ن قراءتنا هذه هي العرضة األخیرةو�قولون: إ

لى هللا ص –هللابن ثابت، فقال: ال، إن رسول : قراءة ز�د �ان آخر القراءة، قال تین ترون القراء

ها بض فی�ان �عرض القرآن �ل سنة على جبر�ل، فلما �ان في السنة التي قُ  -ه وسلمعلی

 هذاا. و بن مسعود آخرهمان مسعود آخرهما. و�انت قراءة علیه مرتین، و�انت قراءة ابعرضه 

  ."بیانمن طر�ق أبي ظومن وافقه. وأخرج النسائي  �غایر حدیث سمرة

 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. 

 :......طالب
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 .نعم

 ا...طالب: و�انت أ�ًض 

�عني الخالف الطو�ل بین أهل العلم في األحرف السبعة، وهل مصحف عثمان استوعبها أو 

قراءات المتواترة، هذا �الم طو�ل ال، تحتمل -صورة هذا الحرف-على حرٍف واحد، والصورة 

 ألهل العلم.

بن عباس: أي القراءتین تقرأ؟ قال: ابیان، قال: قال لي وأخرج النسائي من طر�ق أبي ظ"قال: 

 هي األخیرة. بن أم عبد، �عني عبد هللا بن مسعود. قال: بلاالقراءة األولى، قراءة  :قلت

�ان �عرض على جبر�ل..،  -صلى هللا علیه وسلم -إن رسول هللا قال: بل هي األخیرة؛

و�سناده  ل،دَّ بُ فعلم ما ُنِسخ من ذلك وما  ،بن مسعودافحضر ذلك  :وفي آخره ،الحدیث

  ."صحیح

والعكس، هذا مفاد  -علیه الصالة والسالم–بن مسعود العرض من جبر�ل على النبي احضر 

هم بن مسعود جاءاألن  ؛بن مسعود �أنها األولى؛ ألنهم جاءهمابیان وصف قراءة الحدیث، أبو ظ

صارت ثم جاء مصحف عثمان،  ،�الكوفة قبل مجيء مصحف عثمان، فصار ُ�قرئهم القرآن

قة بن مسعود یرى أن قراءته هي األخیرة؛ ألنها هي الموافاقراءته األولى من هذه الحیثیة، و 

ا من أحب أن �قرأ القرآن غض�  - أو -من أراد« :ة األخیرة، ولذا جاء في الحدیث الصحیحضللعر 

مع و  ،-رضي هللا عنه وأرضاه–مما یدل على تأخر قراءته  ،»بن أم عبداكما أنزل فلیقرأ �قراءة 

 ن �ثیربا�ابن مسعود، یذ�ر الحافظ  -علیه الصالة والسالم–البالغة من النبي  ذلك، وهذه الحفاوة

 -فظذا اللبه–بن أم عبد اأن أحكَّ قراءة  عن ظالم من الَظَلمة في "البدا�ة والنها�ة" �قول: وددتُ 

  .من �تاب هللا �ضلع خنز�ر. نسأل هللا العافیة. نسأل هللا العافیة

ن هذا القائل قال إ :�الم؟ هل �مكن أن �قالیدعو مثل هذا أن �قول مثل هذا  السبب الذي ما

 فعوقب �ما هو أشد منه إلى أن ل ما قال؟ أو أنه استدِرج؟ قال �الًما لم یلِق له �اًال هذه الكلمة أوَّ 

هللا  وصل إلى هذا الحد، هل یتصور أن �قول مسلم: سبحان ر�ي األسفل!! أو �قول: أال بذ�ر

ما �مكن، ولذلك على طالِب  ؟ل ما �قولتزداد الذنوب!! ما �مكن، هل �مكن أن �قولها مسلم أوَّ 

العلم أن �حتاط لنفسه، وأن �حسب ألف حساب لكلِّ ما �قول، ال یتساهل في أولِّ األمر، ثم في 

 النِّها�ة �جد نفسه �قول مثل هذا الكالم.
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 عبد من المصحف �ضلع خنز�ر. نسأل هللا السالمة والعافیة.بن أمِّ ا�قول: وددُت أن أحكَّ قراءة 

و�مكن الجمع بین القولین �أن تكون العرضتان األخیرتان وقعتا �الحرفین ": بن حجراقال 

 ."فیصحُّ إطالق اآلخر�ة على �لِّ منهما ،المذ�ور�ن

حجر  بنابن حجر في  فوائد الحدیث غیر ما سبق، �عني في الموضع األخیر ذ�ر اوذ�ر  

م، منها:   فوائد للحدیث غیر ما تقدَّ

ثمَّ معارضته  ،تعظیُم شهِر رمضان، تعظیم شهر رمضان؛ الختصاِصِه �ابتداِء نزول القرآن فیهِ "

لُ �لزم من ذلك �ثرة نزول جبر�ل فیه، �عني في رمضان، فیه، و ما نزل منه   اْلَمَالِئَكةُ  {َتَنزَّ

وُح}  و�لزم من ذلك �ثرة نزول جبر�ل فیه،  -علیه السالم–ل والروح هو جبر� ،]٤[القدر:َوالرُّ

 . "وفي �ثرِة نزوله من توارد الخیرات والبر�ات ما ال �حصى

�عني: شخص �عصي  الزمان إنما �حصل بز�ادة العبادة"و�ستفاد منه أن فضل  و�ستفاد منه:"

�كون أسوأ نسبة له؟ لیس �فاضل، قد ن فاضل �الرمضان، هل هذا الزم في -جل وعال–هللا 

 .-نسأل هللا العافیة-أ�امه العشر األخیرة من رمضان 

قال: و�ستفاد منه أن فضل الزمان إنما �حُصل بز�ادِة العبادة، وفیِه أن مداوَمة التالَوة، توجُب "

 ."ز�ادة الخیر

  ... نفس األعمالرمضانفي غیر طالب:.......شخص.. 

اتها، لكن القیمة فیما یوضع لها قیمة في ذ ما خزائن ،ألن هذه اللیالي واأل�ام ظروف وي؛�ست

 فیها.

 ؛"أن مداومة التالوة توجب ز�ادة الخیر، وفیه: استحباب تكثیر العبادة في آخر العمر هاوفی"

وفیه استحباب تكثیر "ألن المعارضة في جمیع السنوات مرة واحدة، وفي آخر سنة مرتین، 

لفاضل �الخیر والعلم، و�ن �ان هو ال �خفى علیه ا مذاكرة االعبادة في آخر العمر، وفیه أ�ًض 

لز�ادة التذ�ر " -علیه الصالة والسالم–ال �خفى علیه ذلك؛ ألن القرآن استقر في قلبه  ."ذلك

فضل من نهاره، �ما �قول لیل رمضان أ وفیه أن لیل رمضان أفضل من نهاره"واالتعاظ. وفیه: 

فاألدلة تدل على  ،رمضان و�ین عشر ذي الحجة في المفاضلة بین العشر األخیرة من أهل العلم

عشر ذي – ألن فیها لیلة القدر، واأل�ام ؛أن اللیالي في العشر األخیرة من رمضان أفضل
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 أفضل من أ�ام عشر رمضان. -الحجة

وأن المقصود من التالوة الحضور والفهم، وأن المقصود من التالوة الحضور والفهم؛ ألن "

لك، �قول: وأن المقصود من التالوة الحضور والفهم؛ ألن اللیل مظنة اللیل مظنته، أو مظنة ذ

ا أن قراءَة التدبُّر أشرنا مرارً و . "هار من الشواغل والعوارض الدنیو�ة والدینیةذلك؛ لما في النَّ 

وقراءة �سب أجر الحروف تكون  ،سواء �ان �قرأ اإلنسان �مفرده أو یدارس غیره تكون �اللیل

 �النهار.

�ان �قسم ما نزل من القرآن في �ل سنة على لیالي  -صلى هللا علیه وسلم–أنه  و�حتمل"

ما �ان �شتغل �ه �ل  ي جزٍء من اللیلة. والسبب في ذلك، فیقرُأ �لَّ لیلة جزًءا فرمضان أجزاءً 

�عني: یدارسه القرآن،  ."هد أهلاومن تع ،ومن راحِة بدنٍ  ،لیلة من سوى ذلك من تهجٍد �الصالة

 في �ل لیلة؟ جمیعه في جمیع الشهر، لكن في �ل لیلة؟ �عضه، أمد القرآن جمیعه هل المرا

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:....

 ما یدل على هذا؟  هناك

 طالب:......

 �عني جلس من صالة العشاء إلى السحور.

 طالب:.......

 ؟نعم

 ...طالب: �ل لیلة 

 لیلة. كان فيل�عني جمع، ولو �ان األمر ذلك،  نعم. في لیالٍ 

 طالب:....

ون �ل لیلة، لكن لو �ان المراد �ه جمیع القرآن، �ان ُ�عارضه في لیلة، أو �كون عارضه �ك

 معارضة مرة واحدة. هذا الظاهر. كون ثالثین مرة، ما ت

 طالب:......

 ه.لعل هذا أصل
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اود سباع المعروفة فهذه طر�قة الصحا�ة، ذ�رت في سنن أبي دوأما التحز�ب والتقسیم إلى األ

 وغیره، أنهم �انوا �حز�ونه و�قسمونه إلى سبعة أقسام.

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:....

 ، �عني: الصحا�ة.كانوا

 طالب:.....

اقرأ القرآن في « ،»اقرأ القرآن في سبع«لعبد هللا بن عمرو:  -علیه الصالة والسالم–لقوله  امتثاًال 

ل.اسعً ، وتا، وسبعً ا، وخمسً افكانوا �قسمونه ثالثً ، »سبع  ، و�حدى عشرة، وثالث عشرة، والمفصَّ

 طالب:...

 نعم.

 طالب:....

 .قول �انوا یدل علیه هشك، لكن ما فی هما فینعم، 

 طالب:....

 ال ال، هذا �عد، �عد، �عني تقسیم �ل جزء إلى حز�ین، �عد.

�ل لیلٍة في جزٍء من اللیلِة، والسبب في ذلك ما �ان �شتغل �ه  افیقرأ �ل لیلة جزءً "والسبب، 

من سوى ذلك من تهجٍد �الصالة، ومن راحة بدن، ومن تعاهِد أهل، ولعله �ان �عید ذلك الجزء 

، �حسِب تعدد الحروف المأذون في قراءتها، ولتستوعب اا. ولعله �ان �عید ذلك الجزء مرارً مرارً 

األخیرة  ه �ان �عرضه مرة واحدة، وفي السنةبر�ة القرآن جمیع الشهر، ولوال التصر�ح �أنَّ 

عرضه مرتین، لجاز أنه �ان �عرض جمیع ما نزل علیه �لَّ لیلة ثم �عیده في �قیة اللیالي، وال 

]، وال �عارض ذلك قوله تعالى: ٦[األعلى: َتْنَسى} َفَال  {َسُنْقِرُئكَ �عارض ذلك قوله تعالى: 

كثر؛ األ وهو قول  ،المشهور ن "ال" نافیة، �ما هوإ :إذا قلنا] ٦[األعلى: َتْنَسى} َفَال  {َسُنْقِرُئكَ 

�عني: من جملة . "ألن المعنى أنه إذا قرأه فال ینسى ما قرأه، ومن جملِة اإلقراء مدارسُة جبر�ل

 �عني: بواسطة جبر�ل، ومن ذلك المدارسة.  {َسُنْقِرُئَك}اإلقراء 
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النسیان  ى}َتْنسَ  {َفَال  :ومن جملة ذلك اإلقراء مدارسة جبر�ل أو أن المراد: أن المنفي �قوله"

كر في الحال، حتى لو قُ  ،الذي ال ذ�ر �عده، ال ر أنه نسي النسیان الذي �عقبه الذِّ ا فإنه شیئً دِّ

رتج علیه، وترك آ�ة وقال: ا -علیه الصالة والسالم–�عني: ثبت أن النبي  یذ�ِّره إ�اه في الحال"

  .»ُأنسیُتها«وقال: . »ذ�رتنيألوال «

وستأتي  ،والنسائي ،والترمذي في "الشمائل" ،رجه اإلمام مسلما خعلى �ل حال: الحدیث أ�ًض 

 .-إن شاء هللا تعالى–الطرق عندهم 

 طالب:......

 .نعم

 طالب:.....

 تسمع سؤال األخ وتجیب علیه.عمر، 

 ؟...ماذاتعال، 

 جيرْ عُ 

 طالب:......

 ؟ماذا

 طالب:....

 هذا من شیوخ القراءات. سل عما بدا لك.

 طالب:.....

 �القراءة �حرف وقراءة.... -علیه الصالة والسالم–النبي  ومع وصیة

 الجواب.

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:.....

  ذ�ِّْرنا �ه.

 طالب:.....

 هذه حالة على غیر ما لي. -اجزاك هللا خیرً –�جواب هو هذا ما 
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 هل تنصحونا بتعلم القراءات في القرآن، أم �كتفى �قراءة واحدة؟هذا �قول: 

السبع المتواترة ال تعوق عن تحصیل ما هو أهم، �ة القرآن �القراءات المتعددة إذا �انت قراء

االستنباط الذي هو الغا�ة من تعلم النصوص والعمل، إذا �انت ال تعیق فهي من المطالب، وهي 

 من فروض الكفا�ات.

 هل تصح الرقیة عن طر�ق السماع من الجوال، وما حكمها؟�قول: 

 و�قرأ القرآن واألدعیة. ،و�نفث علیه ،ل المر�ض بین یدي الراقيثُ ة، �مْ ال تصح الرقیة إال مباشر 

ثنتي عشرة ر�عة حتى دخل الخطیب  نسیت الوتر لیلة الجمعة، فلما أصبحت صلیتُ  �قول:

 .»فصلى ما �تب هللا حتى دخل اإلمام«معها سنة الظهر، ونو�ت معها العمل �حدیث:  ونو�تُ 

 لها راتبة.�ل هذا �حصل لكن الجمعة لیست  

 طالب:......

 ؟ماذا

 كیف �صیبه؟

 طالب:.....

 فإذا في المجلس شخٌص..

 طالب:......

دح شخص في مجلس، �صفات ومزا�ا �ستحق علیها المدح، صار من الحاضر�ن أنا أقول: مُ 

 ان، هذا المراد؟عیَّ 

 طالب:....

 ، ما ذ�ر اسمه وذ�ره �أوصافه.نعم

 طالب:.....

 .هؤالء؟ تصل؟ �قول أبو عبد هللاماذا 

 طالب:......

 .نعم

بن ا -علیه الصالة والسالم–...هذا إقرار للرسول .بن مسعود تراها..اقراءة طالب:....
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 .تبلغ حد التواتر لكنها لم مسعود..

 �عني المتواتر منها.

 بن مسعود..اطالب: لم تبلغ حد التواتر...... 

 ؟ماذا

 طالب:.....

في مجلس فُمدح شخص من غیر ذ�ِر اسمه وال هو  أناس یتحدثون  أبو عبد هللا، �قول:

في الغالب أنه �صیب،  ا�حاضر، ذ�ر �أوصافه، وفي المجلس عیَّان، فتكلَّم أو تصرف تصرفً 

 سمعت؟، ه والوهو ما �عرف

 أبو عبد هللا حجة في هذا الباب. 

 .، لكنه راقٍ ال ألنه عیان

 طالب:.....

 عیان �عني مر�ض؟ تسمون المر�ض عیَّان؟ 

 ؟�عني مر�ض ،عیان :مستفیض عند�م، إذا قلتاهلل؟ �عني �

 طالب:.....

 ؟ العي: العجز.كیف

 طالب:.....

ر، لكن العیَّان إذا ُأطلق أر�د �ه: من �صیب الناس �عیِنِه. نعم ر، المأخذ متصوَّ ، المأخذ متصوَّ

 ؟ماذا

 طالب:.....

 ؟�جیب أبو عبد هللاماذا مفعال،  ،صیغة مبالغة ههذنعم، 

فإذا تكلمت معهم فهل  ،�بیرة، وحالهم یزداد سوًءا أقار�ي منهم شباب عندهم معاصٍ ل: �قو 

 أم أرغبهم �آ�ات وأحادیث؟ ،أخوفهم

 ى و�ال فالترهیب.هذا وهذا، استعمل الترغیب فإن أجداستعمل 

 طالب:......

 ؟ماذا
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 طالب:.....

والعین شيء  ،الحسد شيء ، لكناال، الحسد هل له أثر في الواقع، الناس �سمون العین حسدً 

 آخر.

 طالب:....

 لكن الحسد ما �صیب هو مجرد تمني زوال النعمة.

 طالب:.....

، الحاسد إذا سعى في الكن إن أصاب فهو عین. إن أصاب فهو عین، لكن الناس �خلطون بینهم

 زوال النعمة شر.

 طالب:.......

 مجرب هو، ما �خطئ؟

 طالب:......

 .لكن مجرب

 طالب:....

 ؟العادة أنه �قتل جرت

 طالب:...

 ا.هذا ُ�قَتل تعز�رً 

 طالب:......

 خطأ.خطأ، إذا لم یتعمد فهو قتل ال

 علم.�هللا أ  ،نكتفي بهذا

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 

 


